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Warszawa, dnia^^J) kuietnia 2019 r. 

Pan 
Adam BODNAR 
Rzecznik Praw Ob)^vatelskich 

w odpowiedzi na pi^mdz dnia 25 marca 2019 r znak: V.7200.6.2019.ŁK dotyczące 
uchwalonej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 
oraz niektórych ustaw, na wstępie dziękuję Panu Rzecznikowi za zainteresowanie nowymi 
wyzwaniami Inspekcji. Wejście w życie zmian wprowadzonych ww\ ustawą pozwala na 
efektywniejsze wykorzystanie zasobów materialnych i ludzkich jakie posiada Inspekcja oraz 
wyposażenie laboratoriów i inspektorów w nowocześniejszy sprzęt pozwalający na 
dokładniejsze dokumentowanie stwierdzanych nieprawidłowości, a także prowadzenie 
monitoringu środowiska. Ważn)™ elementem wprowadzonych zmian jest także aspekt 
finansowy pozwalający na znaczną poprawę wynagrodzeń pracowiiików Inspekcji, a także 
zatrudnienie nowych inspektorów. 

Ustawa przewiduje przeznaczenie nawet do 250 min zl rocznie na realizację 
zwiększonych zadań Inspekcji. Brak odzwierciedlenia tych środków w ustawie budżetowej 
wynika z faktu, że są trzy różne źródła finansowania tych zadań: budżet państwa. Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. Ponadto środki budżetu państwa są przekazywane w formie rezerwy celowej, 
natomiast z pozostal>"mi jednostkami muszą być dodatkowo zawarte odpowiednie umowy. 
Obecnie Inspekcja posiada do dyspozycji środki z rezerwy celowej budżetu państwa 
przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń i zatrudnienie nowych inspektorów, w kwocie 80 
min zł. (ok. 50 min zł dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ok. 30 min 
a dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska). Z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Główny Inspektor Ochrony Środowiska zawarł 4-letnią 
umówię na finansowanie zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na kwotę prawie 331 
min zl, w tym na ponad 97 min zł w roku 2019. Zabiegam także o uruchomienie środków 
z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania polegającego na działaniach 
kontrolnych i monitoringowych w zakresie ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych. W bieżącym roku jest to kwota ok. 23 min zł. a w roku 2020 - ok. 37 
min zi. Powyższe środki są w gestii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 



w celu wykonania zadań związanych z zatrudnieniem w organach Inspekcji Ochrony 
Środowiska osób wykonujących działania kontrolne, w Głównym Inspektoracie Ochrony 
Środowiska trwają intensywne prace nad ostateczną redakcją rozporządzenia, o którym mowa 
w art. 8e ust. 3 znowelizowanej ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dobre 
przygotowanie nowo zatrudnianych pracowników do realizacji zadań w newralgicznym 
obszarze, jakim jest działalność kontrolna jest moim priorytetem. Obecnie trwają końcowe 
prace legislacyjne. 

Niezależnie od powyższego, zarówno w wojewódzkich inspektoratach ochrony 
środowiska, jak i w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, trwa proces pozyskiwania 
pracowników na przyznane 600 nowych etatów. 

Rozpoczęcie pierwszego cyklu szkoleń dla nowych inspektorów planuję pod koniec 
I półrocza 2019 r., a przeprowadzenie egzaminów pod koniec tego roku. Egzaminem będą 
objęci nowo zatrudnieni pracownicy w lOŚ. 

Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska zapewniają gotowość wykonywania 
kontroli w systemie całodobowym. 

Nadmieniam, że w ramach środków finansowych otrzymanych w roku 2018 z rezerwy 
celowej, powołane w niektórych wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska grupy 
interwencyjno - wyjazdowe, zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia 
bieżących działań i zabezpieczania dowodów (fotopułapki, noktowizory, kamery cyfi'owe, 
aparaty cyfrowe o wysokiej rozdzielczości i lornetki). 

Zapewniam Pana Rzecznika, że w każdej sytuacji, która tego wymaga, korzystam 
z przysługującego mi uprawnienia określonego w art. lOc ustawy o lOŚ i powołuję zespół 
kontrolny. 
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